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Inriktningsprojekt 15 högskolepoäng
Specialisation

Grundnivå, M0020D
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G# Mediedesign Medieproduktion

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. För att få påbörja projektet krävs lägst betyg G på 
samtliga kurser under tidigare skeden av utbildningen. Examinator har dock rätt att ge dispens från detta krav om 
det bedöms att den studerande har tillräckliga förkunskaper och erfarenhet i följande: 
-en visad konstnärligt och kvalitetsmässigt väl genomförd bildproduktion inom datorgrafik för spel och film 
-god färdighet inom produktionsverktyg och metoder för grafik inom 3D/2D, realtid, specialeffekter och post-
produktion. 
-erfarenhet från tidigare genomförda målstyrda kreativa projekt inom datorgrafik i grupp och enskilt

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Håkan Wallin

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs: 
-Kunna planera för ett kreativt projekt inom datorgrafik för spel- filmproduktion med flera ingående delprojekt, samt 
kunna analysera projektplan med avseende på kreativa processer och effektivitet i projektet 
-Kunna kommunicera visuellt konstnärliga visioner inom spel- och filmproduktion. 
-Kunna presentera ett pågående kreativt arbete för större grupper, både vad gäller projektgenomförande, progress 
och konstnärliga aspekter. 
-För mål enligt ovan, arbeta med dokument för styrning och kommunikation i kreativa projekt.

Kursinnehåll
Kursens innehåll bestäms till stor del av den inriktning du valt. En slutlig plan för innehållet bestämmes vid kursstart 
tillsammans med den kursansvarige och läraren. Projektplanen utgör sedan underlag för uppföljning av projektet. 
 
Kursen innehåller delprojekt där kreativa processer, konstnärligt skapande och produktionsmetoder skall vävas 
samman till en produktionslinje från ”start till mål”. 
 
Du förväntas kunna utarbeta planer för projekt och behärska metoder, tekniker, verktyg samt administrativa rutiner 
för att säkerställa att projekt når uppsatta mål och att progressen inom projektet kommuniceras utåt. 
 
Under kursen kommer du som studerande att ges möjlighet att utveckla dig konstnärligt och produktionsmässigt 
inom den inriktning du väljer. Resultatet presenteras och utvärderas vid en större offentlig presentation.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Eget arbete under handledning, regelbundna redovisningar i grupp och offentligt med ett måldokument som 
styrning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Arbetet kommer att vara indelat i tidsbegränsade moment med en omfattning av ungefär 5 poäng. Vid varje avslutat 
moment kommer att krävas en rapportering av resultat och hur målet har nåtts. Både goda och dåliga erfarenheter 
ska diskuteras. Under hela arbetet skall en tidsdagbok upprättas. Examination kan ske max 3 år efter 
kursregistrering.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0020D motsvarar kursen ISI832

Kursen motsvarar tidigare kursplan ISI832 Inriktningsprojekt.

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Handbok i projektarbete, Ove Larsson. 
ISBN10:914704201X 
ISBN13:9789147042012

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Inlämningsuppgift 1 7,5 U G#

0002 Inlämningsuppgift 2 7,5 U G#

Revidering fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-
11-06

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 av institutionen i Skellefteå att gälla fr o m H07.
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